
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 26.09.2019 № 7/69-63 

           м.Покровськ 

 

Про передачу у власність громадянам 

земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) на території               

м. Покровськ   

 

Розглянувши заяви громадян (Железняк М.Г, Кобця А.М., Мирошниченко А.О.,                            

Гергель С.С., Харченко О.Т., Грєхової Л.М.) про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибних ділянок) на території  м. Покровськ на підставі складених 

технічних документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), врахувавши рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва і земельних відносин, керуючись статтями 

12,38,40,118,120,121 Земельного кодексу України, законами України «Про землеустрій», 

«Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтями 

26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) на території м. Покровськ (згідно додатку).   

2. Землевласникам: 

2.1. Зареєструвати право власності на земельні ділянки в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно у встановленому законодавством порядку; 

2.2. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням,    дотримуючись     

вимог   земельного   та     природоохоронного  законодавства, санітарних норм України.     

 

 

 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                                                І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Додаток до рішення міської ради 

                                                                                               від 26.09.2019 № 7/69-63 

 

Перелік громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 

на території м. Покровськ 
№ 

з/

п 

П.І.Б. набувача 

земельної ділянки, 

ідентифікаційний 
податковий номер 

Площа, 

га. 

Кадастрови

й номер 

земельної 
ділянки 

Адреса земельної 

ділянки 

Відомості про 

право власності на 

житловий будинок 

Розробник  

технічної 

документації 
із 

землеустрою 

1 Железняк Марина 

Григорівна 
3203400580 

0,1000 1413200000:

16:101:0554 

вул. Київська, буд. 

139 

Запис в 

Державному 
реєстрі речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень за №  
5492611 від 

28.04.2014 

ФОП 

Гребенюк 
Д.М. 

2 Кобець Андрій 
Миколайович 

2684621357 

0,0503 1413200000:
20:050:0417 

вул.Кооперативна,
буд.37 

Запис в 
Державному 

реєстрі речових 

прав на нерухоме 

майно та їх 
обтяжень за №  

29412886 від 

13.12.2018 

ФОП 
Гладишев 

О.А 

3 Мирошниченко Алла 

Олександрівна 

2582602044 

0,0459 1413200000:

11:049:0960 

пров.Павлова, 

буд.3 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 

прав на нерухоме 
майно та їх 

обтяжень за №  

27972685 від 
18.09.2018 

ФОП 

Шалашенко 

Ю.І. 

4 Гергель Світлана 

Станіславівна 

2709605445 

0,0625 1413200000:

09:067:1302 

вул. Кальміуська, 

буд. 215 

Витяги про 

державну 

реєстрацію прав   
№ 30865063 від 

05.08.2011  

та № 36181731 від 
09.11.2012 

зареєстровані в 

КП "БТІ" 
 

ФОП 

Гладишев 

О.А 

5 Харченко Олена 

Трохимівна 

1985023385 

0,1000 1413200000:

05:063:0794 

вул. Сорокіна, 

буд.17 

Запис в 

Державному 

реєстрі речових 
прав на нерухоме 

майно та їх 

обтяжень за №  
22287131 від 

12.09.2017 

ФОП 

Шалашенко 

Ю.І. 

6 Грєхова Лідія 

Михайлівна 
1888518968 

0,0545 1413200000:

20:051:0415 

вул. Холодна 

Балка, буд. 17 

Витяги про 

державну 
реєстрацію прав   

№ 36276870 від 

16.11.2012 
зареєстрований в 

КП "БТІ" 

ФОП 

Гребенюк 
Д.М. 

Секретар міської ради                                                                                  І. Сущенко 


